
ச�ற��� ெபய�க� :
♦வானவ�� நா� ~~ெத� ஆ�ப�ரி�கா
♦இ�த�யாவ�� ெட�ரா�� ~~தமி�நா�
♦நீல மைலக� ~~ நீலக�ரி
♦ஏ� ���களி� நா�/ ~~நகர� ேரா�
♦இ�த�யாவ�� �ைழவாய�� ~~��ைப
♦ம�ச�நத� ~~ஹவா�ேகா நத�
♦உலக�த�� ெரா���கைட ~~வட அெமரி�காவ�� ப�ெர�ரி
♦ெவ�ைள நகர� ~~ெப�க�ேர�
♦ெபா�ேகாய�� நகர� ~~அமி�தசர�
♦ெத�� இ�க�லா�� ~~ ந��ச�லா��
♦ேமா�ட� கா� நகர� ~~ெட�ராய�� அெமரி�கா
♦அர�மைன நகர� ~~க�க�தா
♦வ��ைன� ெதா�� நகர� ~~ ந��யா��
♦கன� ேகா�ர நகர� ~~ஆ��ேபா��
♦த�க �ைழ�� கத� நகர� ~~ சா�ப�ரா�ச��ேகா
♦ஐேரா�பாவ�� கா�ப�� ~~ெப�ஜிய�
♦இ��ட க�ட� ~~ஆ�ப�ரி�கா
♦த� ட�� அ�ட� ~~ஆ�த�ேர�யா
♦எமரா��/ ~~மரகத தீ� அய�லா��
♦எ�பய� நகர� ~~ ந��யா��
♦எ�ட�ன� ச��� ~~ ேரா�
♦மைற�த நகர� ~~லாஸா
♦க�ணீ� கத�க� நகர� ~~ெஜ�சல�
♦இ�த�யாவ�� ேதா�ட நகர� ~~ெப�க��
♦க�ேர� ஒய�� ேவ ~~ ப�ரா�ேவ
♦ைந� ந�ெகாைட ~~எக���
♦இ�க�லா�த�� ேதா�ட� ~~ ேக��
http://Lakshmanan4189@gmail.com
♦க�ராைன� ச��� ~~ ,அ�����கா�லா��
♦ஹீயரி� பா�� ~~அ�லா��� ெப��கட�
♦�னித நகர� ~~ பால�தீன�
♦ெஹ�மீ�க��ட� ~~வடெகாரியா
♦����களி� நகர� ~~ பஹாரி�
♦க�ரா��களி� தீ� ~~மடகா�க�
♦ம�த�யதைர�கட�� �ைழவாய�� ~~ஜி�ரா�ட�
♦லா�� ஆ� ேகா�ட� �ள� ~~ஆ�த�ேர�யா
♦க�கா�வ�� நா� ~~ஆ�த�ேர�யா
♦த�க ரத நா�~~மிய�மா�
♦��� மல� நா� ~~ கனடா
♦ஆய�ர� ஏரிக� நா� ~~ ப��லா��
♦காைல அைமத� நா� ~~ெகாரியா
♦ந�ளிர� கத�ெராளி நா� ~~ நா�ேவ
♦ஐ�� நத�க� பா��ந�ல� ~~ ப�சா�
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♦ெவ�ைள யாைனக� நா� ~~தா�லா��
♦இ�ேயாைச நா� ~~��டா�
♦ெநவ�, ~~ ,ெநவ� நா� ப�ெர�ரிவடஅெமரி�கா
♦ேக� நா� ~~�கா� லா��
♦ச�க�� ேராஜா நகர� ~~ெஜ���
♦ஏ�கட� நா� ~~அேரப�யா
♦வ�ற� மர�க� நா� ~~கனடா
♦ம�த�ய தைர�கட�� கல�கைர வ�ள�க� ~~��ரா� ேபா�
♦ஐேரா�ப�யாவ�� வ�ைளயா�� அர�க� ~~�வ��ச�லா��
♦அரப��கட�� ராணி ~~ெகா�ச��
♦பா��� கட�� ராணி ~~�டா�ேஹா�
♦உலக�த�� �ைர ~~ --த�ெப� பாமீ� ����
♦வ�காள�த�� �யர� ~~தாேமாத� நத�
♦ந�மண� ெபா�� �மி ~~ ேகரளா
♦ஐேரா�பாவ�� ேநாயாளி ~~���க�
♦உலக�த�� ச��கைர க��ண� ~~க��பா
♦க�ழ�� கட�கைரய�� ெவனி� ~~ெகா�ச��
♦வட�� கட�கைரய�� ெவனி� ~~�டா�ேஹா�
♦ெவ�ைள மனிதனி� க�லைற ~~க�னியா ேகா��
♦ெத� இ�த�யாவ�� மானெச�ட� ~~ ேகாய����
♦இ�த�யாவ�� மா�ெச�ட� ~~��ைப
♦தமி�நா��� ெந�கள�ச�ய� ~~த�சா��
♦இ�த�யாவ�� நீளமான நத� ~~க�ைக
♦கட�கைர நீள��ள மாந�ல� ~~�ஜரா�
♦உயரமான அைண ~~ ப�ராந�க�
♦நீளமான அைண ~~ஹீரா��
♦மிக� ெபரிய ம�த� ~~ ( )ஜீ�மா ம�த� த���
♦மிக� ெபரிய ந�ன�ீ ஏரி ~~ ( )உலா� ஏரி கா�மீ�
♦மிக நீளமான ேதச�ய ெந��சாைல ~~ . 7(எ�எ� வாரணாச� �த�
க�னியா�மரி வைர)
TNPSC STUDY MATERIAL. LAKSHMANAN.
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